
 Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08. 07. 2013

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/7/2013:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2013

   Za overovateľov zápisnice boli určení M. Kormaník a J. Čajka                

Uznesenie 2/7/2013:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3179/2 o výmere 17 m2 v k. ú. 
Ľubotice, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 3179 v k. ú. Ľubotice 
zapísaného na LV č. 1132 podľa Geometrického plánu č. 23/2013,  ktorý 
vyhotovil dňa 10.5.2013 Ing. Karol Petrovský, Široké 680  a úradne 
overila Správa katastra Prešov dňa 17.05.2013 pod č. G1-630/2013 

                                     Pavlovi Andrejčákovi, Záborské 106. OcZ posudzuje tento predaj ako  
                                     prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 
                                     Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu priľahlosti 
                                     pozemku k pozemku vo vlastníctve P. Andrejčáka a skutočnosti, že 
                                     pozemok je pre obec samostatne nevyužiteľný. OcZ zároveň určuje 
                                     kúpnu cenu pozemku 40 €/m2.

Uznesenie 3/7/2013:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3179/3 o výmere 20 m2 v k. ú. 
Ľubotice, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 3179 v k. ú. Ľubotice 
zapísaného na LV č. 1132 podľa Geometrického plánu č. 24/2013,  ktorý 
vyhotovil dňa 10.5.2013 Ing. Karol Petrovský, Široké 680  a úradne 
overila Správa katastra Prešov dňa 17.05.2013 pod č. G1-631/2013 

                                    Ing. Pavlovi Jendroľovi a Marianne Jendroľovej, Šalgovická 4, Ľubotice.
                                    OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
                                    zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
                                    neskorších predpisov z dôvodu priľahlosti pozemku k pozemku vo 
                                    vlastníctve Ing. P. Jendroľa a M. Jendroľovej a skutočnosti, že 
                                     pozemok je pre obec samostatne nevyužiteľný. OcZ zároveň určuje 
                                     kúpnu cenu pozemku 40 €/m2.
               

Uznesenie 4/7/2013:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
   obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 1544 o výmere cca 40 m2 

                                      v k. ú. Ľubotice.



   OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
   majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti 
   vo vlastníctve obce – časť pozemku parc. č. KN-C1544 o výmere cca    

                                     40 m2 v k. ú. Ľubotice.
   OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

                                     zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
                          predpisov.

V Ľuboticiach 09.07.2013

          
                                                                                                         MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                                starosta obce


